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Skripsi ini mengemukakan tentang penerapan Multiple Intelligences yang merupakan 

salah satu strategi pembelajaran untuk menjamin semua siswa belajar dalam kondisi nyaman 

sebagai wujud visi dan misi sekolah yang menginginkan siswa yang berkarakter dengan fokus 

penelitian pengelompokan kelas, penerapan Multiple Intelligences pada pembelajaran, serta 

aktivitas belajar dari penerapan Multiple Intelligences pada pembelajaran di SDIT Al-Firdaus 

Banjarmasin. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengelompokan peserta didik, penerapan Multiple Intelligences pada pembelajaran, 

dan ingin mengetahui aktivitas belajar peserta didik yang menerapkan Multiple Intelligences 

pada pembelajaran di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.  

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru TU, dan wali kelas di SDIT Al-

Firdaus Banjarmasin. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penerapan Multiple 

Intelligences pada pembelajaran di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah editing dan klasifikasi data setelah itu penulis 

mengadakan analisis data terhadap permasalahan yang dikemukakan. Data tersebut disajikan 

secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan kelas peserta didik langsung 

dari tim Next Edu Surabaya sesuai dengan rumpun kecerdasan anak berdasarkan hasil dari tes 

observasi MIR (Multiple Intelligences Research). Penerapan Multiple Intelligences pada 

pembelajaran di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin dalam konteks pembelajaran meliputi tujuan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pada aktivitas 

belajar peserta didik dalam pembuatan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, 

guru harus mengetahui tipe kecerdasan anak, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Pihak 

sekolah terus berusaha untuk mengembangkan pembelajaran yang ada serta memberikan 

berbagai pelatihan tenaga pendidik guna mengembangkan bakat dan keterampilan untuk 

disalurkan kepada peserta didik. 

 


